Orde van dienst zondagmorgen 15 maart 2020 Oude Blasius
Orgelmuziek bij psalm 25 (psalm van de zondag)
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Lied: psalm 25: 7 en 10
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Die te midden van chaos en duisternis sprak:
er zij licht en het licht was er.
In de naam van onze Heer Jezus Christus
die van zichzelf sprak:
Ik ben het licht van deze wereld.
En in de naam van de Heilige Geest
die Gods licht in de wereld
en in ons eigen hart brandende houdt.
In de naam van die God mag ik u allen groeten:
Genade zij u van God die ons geschapen heeft
Van Jezus Christus die ons bevrijdt
In gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen
Drempelgebed
Barmhartige God,
Wij zijn de drempel van uw huis overgegaan
Met onze rugzak vol van ons eigen huis en leven;
Met dankbaarheid, maar ook vol met zorgen,
verdriet, pijn en gemis,
die rugzak zetten we hier even neer
om tot rust te komen, tot inkeer, tot onszelf te komen
maar vooral om bij u te komen.
Wij bidden om uw aanwezigheid, om uw woord
Dat ons wegroept uit duisternis en dood
Dat ons weer zicht geeft op een toekomst
En leven doet in de ruimte van uw licht.
Dat ons weer kracht geeft om op te staan
Wilt u zo met uw geest in ons midden zijn.
Amen
Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst
De brandende Paaskaars is een teken dat het licht het wint van het duister,
het leven het wint van de dood. Een teken dat we een opstandingsgeloof hebben.
Voordat we Gods Woord, de bijbel, openen steekt de ouderling van dienst
nu de 2 kaarsen aan; de eerste kaars voor de woorden in het eerste testament,
de tweede kaars voor de woorden in het tweede testament.

Lezing: Exodus 6: 2-9
Lied 362: 1 en 3
Overdenking
Orgelmuziek: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Andante religioso uit orgelsonate IV
Voorbeden

Barmhartige God,
Wees met alle mensen die slachtoffer zijn van het Corona-virus,
die nu zo'n angstige tijd doormaken.
Wees hen en hun families nabij in hun onzekerheid en kwetsbaarheid, dat zij zich gesteund
voelen, zich in uw hand geborgen weten.
Heer, wij bidden voor de families en dierbaren van hen die door deze ziekte zijn overleden.
Omring hen met uw troost en liefde, met uw nabijheid.
Trouwe God,
We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel
en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.
Geef hen wijsheid en de moed om door gaan,
bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
Liefdevolle God,
bemoedig hen
die nu niet naar de kerk kunnen gaan,
omdat kerken gesloten zijn.
Help hen opdat ze niet in een isolement geraken.
Heer, we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.
In stilte spreken wij uit wat in ons eigen leven speelt
Dit bidden wij u in de naam van Jezus Christus
die ons voorging als een verlichtend en bevrijdend spoor
en die ons leerde bidden
Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
Slotlied 416

Zegen met gesproken Amen
De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen
De Heer is achter je om je in de armen te sluiten
en te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder je om je op te vangen, wanneer je dreigt te vallen,
om je te dragen als je het leven alleen niet meer aankunt.
De Heer is in je om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer is boven je om je te zegenen
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid:
De Heer zegene u en hij behoede u
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en hij geve u zijn vrede en zijn Licht.
Amen
Orgelmuziek: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Praeludium in G (1837)

